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Cu privire la transmiterea Întreprinderii Medicale de Stat 

 Clinica Stomatologică din Telenești și modificarea anexei nr. 5 

 la Hotărârea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la    organizarea 

 și funcționarea Ministerului Sănătății 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, art. 6 alin. (1) 

lit. a1) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmite, cu acordul Consiliului raional Telenești, din proprietatea 

statului, administrarea Ministerului Sănătății, în proprietatea raionului Telenești, 

Întreprinderea Medicală de Stat Clinica Stomatologică din Telenești, amplasată 

în orașul Telenești, str. Renașterii, nr. 87, cu toate activele și pasivele acesteia. 

 

2. Ministerul Sănătății în comun cu Consiliul raional Telenești vor institui 

comisia de transmitere și vor asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea 

Întreprinderii Medicale de Stat Clinica Stomatologică din Telenești în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

 

3. În anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la 

organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2021, nr. 206-208, art. 346), cu modificările ulterioare, 

poziția 47 se exclude. 
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4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul sănătății     Ala Nemerenco  
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Notă informativă  

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea Întreprinderii Medicale de Stat 

„Clinica Stomatologică din Telenești” și modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului 

nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Sănătății 

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

   Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea Întreprinderii Medicale de Stat 

„Clinica Stomatologică din Telenești” și modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 

148/2021 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Sănătății este elaborat de către 

Ministerul Sănătăţii. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite  

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea Întreprinderii Medicale de Stat 

„Clinica Stomatologică din Telenești” și modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 

148/2021 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Sănătății este elaborat în temeiul 

art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-

teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările 

ulterioare, art.6 alin.(1) lit.a
1
) și art.14 alin.(1) lit.b) din Legea nr.121/2007 privind administrarea 

și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, 

art.401), cu modificările ulterioare”. 

Proiectul hotărârii are ca scop consolidarea asistenței medicale stomatologice din raionul 

Telenești, îmbunătățirea accesului populației din teritoriul administrativ menționat la servicii 

medicale stomatologice de calitate, prin concentrarea prestării serviciilor în cadrul unei singure 

entități medicale și ameliorarea condițiilor de activitate.  

Transmiterea Întreprinderii Medicale de Stat „Clinica Stomatologică din Telenești” din 

proprietatea statului, administrarea Ministerului Sănătății, în proprietatea raionului Telenești este 

propusă și acceptată de către angajații Întreprinderii Medicale de Stat „Clinica Stomatologică din 

Telenești” și Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Telenești”.  

 Consiliul raional Telenești, prin decizia nr.2/4 din 31.03.2022, aprobă preluarea 

Întreprinderii Medicale de Stat „Clinica Stomatologică din Telenești” din proprietatea publică a 

statului în proprietatea publică a raionului Telenești. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislaţiei Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea Întreprinderii Medicale de Stat 

„Clinica Stomatologică din Telenești” și modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 

148/2021 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Sănătății prevede: 

Transmiterea, cu acordul Consiliului raional Telenești, din proprietatea statului, 

administrarea Ministerului Sănătății, în proprietatea raionului Telenești, a Întreprinderii Medicale 

de Stat „Clinica Stomatologică din Telenești”, amplasată în orașul Telenești, str. Renașterii  nr. 

87, cu toate activele și pasivele acesteia. 

Conform proiectului menționat, urmează ca Ministerul Sănătății, în comun cu Consiliul 

raional Telenești, să instituie comisia de transmitere a bunurilor proprietate publică şi să asigure 

transmiterea Întreprinderii Medicale de Stat „Clinica Stomatologică din Telenești”, în termen de 

30 de zile, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

Concomitent, se propun modificări la Hotărârea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, prin abrogarea din anexa nr.5 a poziției cu 

numărul 47.  

        Hotărârea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
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5. Fundamentarea economico-financiară 

Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare publice. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Ca urmare a aprobării proiectului de hotărâre a Guvernului se va modifica Hotărârea Guvernului 

nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului.  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional 

și a Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunțul privind inițiativa de elaborare a 

proiectului de act normativ sunt plasate pe portalul guvernamental www.particip.gov.md, 

precum și pe pagina – web oficială a Ministerului Sănătății, www.ms.gov.md. 

Ca urmare a examinării proiectului în cadrul ședinței Secretarilor generali ai ministerelor, 

proiectul și nota informativă au fost plasate pentru consultări publice pe portalul guvernamental 

www.particip.gov.md și pe pagina – web oficială a Ministerului Sănătății, www.ms.gov.md. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Deşi în textul proiectului de hotărâre nu s-au identificat factori de risc care pot genera apariția 

riscurilor de corupţie, se reţine necesitatea completării proiectului cu un punct nou, care să 

prevadă intrarea în vigoare a proiectului de hotărâre la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu se aplică. 

10. Constatările expertizei juridice 

Lipsa obiecțiilor și propunerilor. 

11. Constatările altor expertize 

Nu se aplică. 

 

 

      Secretar general      Lilia GANTEA 
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